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EMENTA 

Argumentação e dissertação. A estrutura do texto argumentativo. Coesão e coerência. Progressão temática. Tipos de argumento. Análise de textos 
argumentativos. Produção de textos argumentativos. 

OBJETIVOS 

 interpretar e descrever a estruturação e a redigir textos dissertativos e argumentativos; 
 identificar e utilizar os procedimentos de coesão e coerência e os modos de progressão temática; 
 diferenciar os diferentes tipos de argumentos 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 O que é argumentação – diferença entre dissertação e argumentação; 
 modalidades retóricas e argumentação; 
 tipos de argumentos; 
  formas do texto argumentativo; 
 mecanismos linguísticos de argumentação; 
 recursos para argumentar; 
 produção e análise de textos argumentativos acadêmicos. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e dialogadas, debates, produção e análise de textos. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

* Avaliações semestrais: quatro avaliações entre teóricas e práticas (podendo ser resenhas e trabalhos individuais ou em grupo). No valor de 25,0 cada. 
* Avaliações substitutivas: duas opções excludentes entre si mediante os seguintes critérios: (1) uma avaliação no valor de 50 pontos que anula as 
duas avaliações com  menor nota e (2) uma avaliação no valor de 100 pontos, anulando-se as quatro avaliações previstas para o semestre. 
Observação: o aluno não pode optar por apenas fazer as avaliações substitutivas e a avaliação no valor de 100 pontos terá como pré-requisito a feitura de 
pelo menos três das avaliações previstas para o decorrer do semestre. 
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